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De heer J. P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

Ons kenmerk tnlichtingen bij Doorkiesnummer
DOB/BO-U-933092.BB mr . J . He ij erman 070-3405345
Onderwerp Bijlage(n)

Klachten

Rijswijk

|t MOV. A953

Uw brief

13 augustus 1993

Geachte heer van den Wittenboer,

Naar aanleiding van uw brief van 13 augustus 1993 deel ik u
voor de late beantwoording - het volgende mee.

met excuses

Uit^ voornoemde brief met bijlagen blijkt dat u klachten heeft over de
medische behandeling van uw vader die in een verpleeghuis verblijft.

Ik heb echter geen bevoegdheid ten aanzien van de beoordeling van dergelij

-

ke klachten. Dit is op zich ook wel begrijpelijk, daar ik vanuit het verre
Rijswijk geen afgewogen oordeel kan geven over de behandeling die uw vader
krijgt.
Voor het beoordelen van deze klachten is de inspectie op de volksgezondheid
de aangewezen instantie en uit uw brief maak ik op dat u deze instantie
reeds op de hoogte heeft gebracht.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
het Hoofd van de Hoofdafdeling Zorgvoorzieningen
van de dirfectie Ouderenbeleid,

,/Vv<£—

Bezoekadressen

Rijswijk

SirW. ChurchilHaan368

Correspondentie uttsluitend Telex Rijswijk

richten aan het postadres, . 31680 wvcrw nl

met vermelding van de
datum en het kenmerk van



Provincie

Noord-Brabant

Provinciehuis

Brabantlaan 1

Correspondentie-adres:

Postbus 901 51 , 5200 MC *s-Hertogenbosch

Telefax: 073- 141115 Telex: 50796 pbnb

drs. LJJ. van Nistelrooij

Lid van Gedeputeerde Staten

telefoon 073-812124

De Weledele Heer J. P. van den
Wittenboer
Postbus 324
5660 AH Geldrop.

's-Hertogenbosch,
18 november 1993,

Geachte Heer Wittenboer,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw brieven inzake de
volksgezondheid. Onlangs heb ik mijn mening over de voortgang in
de stelselherziening - met name voor de ouderenzorg - nog eens
uiteen mogen zetten in het Eindhovens Dagblad.
Samen met u ben ik^efer benieuwd wat de landelijke politiek, met
name na de verkiezangen met deze ideeen zal doen. Ook de onlangs
ingestelde commisrsie Welschen kan in dit proces van groot belang
zijn. /

Met vrien4el:yjke groet,


